
NOORDWIJK 
BloomenhadplaaU 

Agendapunt: 11 (e) 

Raadsvoordracht 

Vaststell ing bestemmingsplan "Landel i jk gebied, RvR Duinweg 52 - 52a - 70 

Aan de gemeenteraad, 

Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: 

De gemeenteraad van Noordwijk, 

Gezien de voordracht van Burgemeester en wethouders van 2 september 2014 

1. Het bestemmingsplan "Landelijl< gebied RvR, Duinweg 52 - 52a - 70", inclusief bijlagen vast 
te stellen; 

2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artil<el 6.12 van de Wet ruimtelijl<e ordening vast te 
stellen ten behoeve van het onder 1 genoemde bestemmingsplan; 

3. Overeenkomstig artikel 3.8, lid 3 en lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening het besiuit tot 
vaststelling van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken conform de wettelijke 
bepalingen bekend te maken en gedurende een periode van zes weken vri j te geven voor 
beroep. 

Besluit: 

griffier voorzitter 
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Onderwerp: Vaststell ing bestemmingsplan "Landeli jk gebied RvR Duinweg 50 - 52a - 70" 

Korte toelichting (bestuurl i jke context) : 
Met instemming van de commissie RB&F van 4 juni 2014 heeft in de periode van 10 jui i 2014 tot en met 20 
augustus 2014 het ontwerpbestemmingsplan "Landelijl< gebied, RvR voor ruimte Duinweg 52, 52A en 70" 
formeel ter visie gelegen. 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de toepassing van de regeling Ruimte voor ruimte ten 
aanzien van de percelen Duinweg 52, 52A en 70. Het op deze percelen aanwezige agrarische bedrijf is 
beëindigd. Om tot reductie te komen van de leegkomende bedrijfsgebouwen (iandschapsherstel), heeft de 
initiatiefnemer verzocht om met toepassing van de genoemde regeling nagenoeg aile bedrijfsgebouwen te 
slopen en ter plaatse van het perceel Duinweg 52A een compensatie(burger)woning te mogen bouwen. 
Daarnaast voorziet de regeling Ruimte voor ruimte in de mogelijkheid om gelijktijdig de bestemming van de 
bestaande bedrijfswoning(en) om te zetten in die van burgerwoning, in casu de bestaande woningen 
Duinweg 52 en 70. Met de sloop van de bedrijfsgebouwen op het perceel Duinweg 52 wordt nog niet geheel 
voldaan aan het vereiste van het minimaal te slopen aantal m2 bedrijfsbebouwing in het kader van de 
regeling Ruimte voor ruimte. Voor de nog ontbrekende sloopmeters is, met instemming van de 
rechthebbende, het restant siooprecht ingezet, afkomstig van het (nog) niet benutte slooprecht bij de 
eerdere toepassing van de regeling Ruimte voor ruimte ten aanzien van de percelen De Boender 18-20. 

Onlangs is de termijn van de ter visieligging van het ontwerpbestemmingsplan geëindigd. In het kader van 
het voorontwerp van de partiële planherziening zijn geen zienswijzen ingediend. 
De planprocedure kan worden afgerond middels de formele vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan. 
Volgens de gebruikelijke werkwijze is met de initiatiefnemer nog een anterieure overeenkomst gesloten met 
het oog op de afwenteling van eventuele planschade van derden. 

Onderbouwing gevraagde besl issing: 

1. Het bestemmingsplan "Landelijk gebied RvR, Duinweg 52 - 52a - 70" inclusief bijiagen 
vast te stellen; 

Argumenten: 

Doelstelling van dit bestemmingsplan is het bereiken van een landschappelijke meerwaarde van het 
landelijk gebied door de sloop van al dan niet verouderde bedrijfsgebouwen. Daar tegenover staat de bouw 
van één extra burgerwoning. Deze ontwikkeling op basis van de regeling Ruimte voor ruimte wordt 
gerealiseerd door middel van particuliere initiatieven. De (financiële) uitvoerbaarheid hiervan ligt in handen 
van de initiatiefnemers. 
Gelet op het feit dat in het kader van de formele tervisieiegging van het ontwerpbestemmingsplan geen 
zienswijzen zijn ingediend, kan de conclusie worden getrokken dat het project breed maatschappelijk wordt 
gesteund. Ook wordt met het ontwerpbestemmingsplan ingestemd door de (semi)overheden in het kader 
van het vooroverleg. 

Kanttekeningen (r isicofactoren): * 
Geen 

Onderbouwing gevraagde besl issing: 
2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te 

stellen ten behoeve van het onder 1 genoemde bestemmingsplan; 
3. Overeenkomstig artikel 3.8, lid 3 en lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening het besluit tot 

vaststelling van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken conform de wetteli jke 
bepalingen bekend te maken en gedurende een periode van zes weken vrij te geven voor 
beroep. 

Argumenten: 
Afdeiing 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht tot het vaststellen van een exploitatieplan voor 
een aantal bouwactiviteiten wanneer deze planologisch mogelijk worden gemaakt in een bestemmingsplan, 
een wijziging van een bestemmingsplan, een beheersverordening of een afwijkingsbesluit op grond van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De bouwplannen waarbij een exploitatieplan verplicht is, 
zijn opgenomen in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimteli jke ordening. 
Er is geen exploitatieplan nodig indien ondermeer het verhaal van de exploitatiekosten over de gronden 
anderszins verzekerd is, er geen fasering en of t i jdvak behoeft te worden vastgelegd en geen locatie-eisen 
(openbare ruimte) of woningbouwcategorieën hoeven te worden vastgesteld (artikel 6.12, lid 2 Wro). Verder 
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Onderwerp: Vaststell ing bestemmingsplan "Landeli jk gebied RvR Duinweg 50 - 52a - 70" 

kan de gemeenteraad afzien van het vaststellen van het exploitatieplan in een aantal expliciet in het Bro 
(art. 6.2.1a Bro) aangegeven gevallen (zoals een te geringe verhaalsbijdrage). 
Het onderhavige ontwerpbestemmingsplan, inclusief de daarbij behorende onderzoeken, is door de 
initiatiefnemer aangeleverd. Daarnaast is met de betrokken initiatiefnemers een 
planschadevergoedingsovereenkomst gesloten, zodat de gemeente is gevrijwaard van eventuele 
planschadeclaims. Hieruit volgt dat geen sprake is van verhaalbare plankosten. 
Concluderend kan worden gesteid dat er op basis van het bovenstaande voor het onderhavige 
bestemmingsplan geen wetteli jke verplichting bestaat, danwei aanvullende redenen aanwezig zi jn, om 
tegelijkerti jd met het bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen. 

Stukken op internet: 
Geen 

Ter inzage gelegde stukken: 
Het ontwerpbestemmingsplan "Landelijk gebied RvR, Duinweg 52 - 52a - 70" met bijiagen. 
De met de initiatiefnemer gesloten planschadevergoedingsovereenkomst. 

Financiële consequenties: Nee 

(N.B. De relevante onderdelen invullen en toelichten) 

Opmerkingen bij de financiële consequenties: 
N.v.t. 

Extern overleg: 
Extern overleg is gevoerd met de provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland en het 
stedenbouwkundig bureau dat het bestemmingsplan heeft opgesteld. 

Advies commissie: 
Het voorstel is behandeid in de commissie RB&F op 8 oktober j l . De commissie heeft geen 
bijzondere opmerkingen over het voorstel. De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk op 
de agenda van de raadsvergadering van 30 oktober te plaatsen. 

Behandelend ambtenaar: 
T.P. van Leeuwen 

Afdeling: 
Ruimte 
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